
Errata Latine Loqui – Volume I: 

p.44 Onde se lê: “Teucros, seja o que for, há danos ocultos;” leia-se “Teucros, seja o que 

for, há dano oculto;”. 

p. 51: onde se lê: 

“ Quis est Aenēas? 

Quis Troiam discēdit? 

Quid Aenēas et cives parant? 

Quid quaerunt? 

Cur novam urbem quaerunt? 

Quis videt plagas Lavinias? 

Quid agit Aenēas? 

Suntne laeti Troiāni an tristes?”, 

 

Leia-se: 

 

1. Quis est Aenēas? 

2. Quis Troiam discēdit? 

3. Quid Aenēas et cives parant? 

4. Quid quaerunt? 

5. Cur novam urbem quaerunt? 

6. Quis videt plagas Lavinias? 

7. Quid agit Aenēas? 

8. Suntne laeti Troiāni an tristes? 

 

p. 62: onde se lê “laga, plagae* f.”, leia-se “plaga, plagae* f.” 

p.65: onde se lê “outra versão”, leia-se “Outra versão” 

p.67: onde se lê “e. Quem foi o primeiro rei de Roma?”, leia-se “e. Quem foi o primeiro 

rei de Alba Longa?” 

p.90: onde se lê “A familia de Lucrécia”, leia-se “A família de Lucrécia” 

p. 97: onde se lê “conditus, a, um* - adj. verbal”, leia-se “conditus, a, um* - adj. verbal” 

p. 99: onde se lê “iratus, a, um* - adj. verbal”, leia-se “iratus, a, um* - adj. verbal” 

p.199 

p. 105: onde se lê “exactus, a um* - adj. verbal”, leia-se “exactus, a um* - adj. verbal” 

p. 105: onde se lê “expulsus, a, um* - adj. verbal”, leia-se “expulsus, a, um* - adj. 

verbal” 

p.109: onde se lê “Pater Tiber”, leia-se “Pater Tiberis” 

p. 112: onde se lê “a) Romani Etruscos vident - Etrusci videntur a Romani”, leia-se 

“Romani Etruscos vident - Etrusci videntur a Romanis” 

p. 113: onde se lê  



“a) Flumen Tiber vicinus est _________. (Roma) 

b) Flumen propitius est _________. (navis)” 

leia-se  

“a) Flumen Tiberis vicinum est _________. (Roma) 

b) Flumen propitium est _________. (navis)” 

p. 121: onde se lê : 

“ante - prep. de ac. diante de, na presença de, perante de; adv. diante, adiante, antes, 

dantes 

artus, artus m. - anteriormente 

articulações, junturas dos ossos, membros do corpo” 

leia-se: 

“ante - prep. de ac. diante de, na presença de, perante de; adv. diante, adiante, antes, 

dantes, anteriormente 

artus, artus m. - articulações, junturas dos ossos, membros do corpo” 

p.160: Onde se lê “Homines qui in sua lingua Galli appellantur, sed in nostra lingua 

appellantur Celtae”, leia-se “Homines qui in sua lingua Celtae appellantur, sed in nostra 

lingua appellantur Galli” 

p. 162: No exercício Adde verbum aptum, letra b, onde se lê “____________ Phaedra 

honores dedit. Phaedra Deo Lari honores dedit?”, leia-se  “____________ Phaedra 

honores dedit? Phaedra Deo Lari honores dedit”. 

p.164: onde se lê “4. Quid de Britannia a Caesar scitur?”, leia-se “4. Quid de Britannia a 

Caesare scitur?” 

p. 165: No exercício Fac simile, letra g, onde se lê “Ferē mille Romāni milites in bella 

necāntur”, leia-se “Ferē mille Romāni milites in bellis necāntur”. 

p. 174: No Glossarium, onde se lê “incito, as, are, avi, atum - repreender, censurar”, 

leia-se “incito, as, are, avi, atum - mover, impelir, incitar, estimular” 

p. 232: onde se lê: 

Já o numeral tres, tria é como um adjetivo de segunda classe biforme: 

 Masc Fem 

Nom duo duae 

Acus duos duas 

Abl duobus duabus 

 

Leia-se: 

Já o numeral tres, tria é como um adjetivo de segunda classe biforme: 



 Masc Fem 

Nom tres tria 

Acus tres tria 

Abl tribus tribus 

 

p. 236 onde se lê  

 

 leia-se:  

 

p. 242: onde se lê  

“a) Flumen Tiber vicinus est _________. (Roma) 

b) Flumen propitius est _________. (navis)” 

leia-se  

“a) Flumen Tiberis vicinum est _________. (Roma) 

b) Flumen propitium est _________. (navis)” 

p. 247: onde se lê: 

 Infinitivo Ativo Infinitivo Passivo 

1ª conjugação - ARI - ARE 

2ª conjugação - ERI - ERE 

3ª conjugação - I - I 

4ª conjugação - IRI - IRE 

 

Leia-se: 

  Infinitivo Ativo Infinitivo Passivo 

1ª conjugação - ARE - ARI 

2ª conjugação - ERE - ERI 

3ª conjugação - ERE - I 



4ª conjugação - IRE - IRI 

 

p. 261 Na tabela, onde se lê “audácia”, leia-se “audacia” 

p. 269: Onde se lê “As declinação do pronome relativo é idêntica...”, leia-se “ A 

declinação do pronome relativo é idêntica...” 

p. 286: onde se lê: 

 Masc Fem 

Nom três tria 

Acus três tria 

Gen  trium trium 

Dat  tribos tribus 

Abl tribos tribus 

 

leia-se: 

 Masc Fem 

Nom tres tria 

Acus tres tria 

Gen  trium trium 

Dat  tribus tribus 

Abl tribus tribus 

 

p.286: onde se lê “Os demais numerais cardinais até cem são invariáveis.”, leia-se “Os 

demais numerais cardinais até cem são invariáveis, exceto os que terminam com unus, 

duo ou tres, que seguem a declinação acima.” 

p. 291: onde se lê “O verbo sum é regular nos tempos do Perfectum.”, leia-se “O verbo 

sum é regular nos tempos do Perfectum, usando o tem fu-” 

p. 297: onde se lê “Ad – a, para, ate; junto de, perto de; em vista de, em relaçao a, 

conforme.”, leia-se “Ad – a, para, ate; junto de, perto de; em vista de, em relação a, 

conforme.” 

p. 299: onde se lê 

 “intra - dentro de; durante; em menos de” 

Leia-se: 

“Intra – dentro de; durante; em menos de” 

p.310: Na última tabela, onde se lê “masc”, leia-se “masc/fem” 

p.312: Na tabela de 3ª declinação – neutros consonânticos, onde se lê “-IA”, leia-se “A” 

p. 322: onde se lê “incito, as, are, avi, atum - repreender, censurar”, leia-se “incito, as, 

are, avi, atum - mover, impelir, incitar, estimular” 



p.343: onde se lê “puer, pueri m. (menino); adulēscens, adulescēntis m. (adolescente)”, 

leia-se “puer, pueri m. (menino); adulēscens, adulescēntis m. (adolescente); iuvenis, 

iuvenis m.” 


